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1. Antiek toerisme, Roman uit Oud-Egypte.  

Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1917; 2de druk; gebroken wit linnen met decoratie 

in blauw, grijs, geel, rood en zwart,  belettering in geel, rood en zwart. Band[&= 

omslag]ontwerp: André Vlaanderen [=Band &= omslag ontwerp 1ste druk, 1911 in een 

vereenvoudigde versie en een iets gewijzigde kleurstelling]. 

Van Vliet 4.          € 35,- 

Oplage: ‘onbekend’. 

 

 

2. Babel.  

Amsterdam, L.J. Veen [1901]; 1ste druk; lichtgrijs linnen met decoratie en belettering in 

bruin; [Band-&= omslagontwerp: J. Toorop]; fraai en fris    € 190,- 

Van Vliet 1; Braches Doc. 1954: 1, zie voor meer informatie p. 795 & 796. 

Oplage ‘3000 Exx.’ 

 

 

3. De Boeken der kleine Zielen (: De kleine Zielen/ Het late Leven/ Zielenschemering/ Het 

heilige Weten).  

Amsterdam, L.J. Veen [1902-1903]; 1ste drukken; grijs linnen met decoratie in (lichtgrijs/ 

(licht)bruin/ donkerblauw/ donkergroen) en belettering in goud; Band[&= omslag]ontwerp 

(voor alle 4 gelijk): Theo Neuhuys; 4 (=8) delen in 4 banden; I: rug sterk verbruind en aan 

boven- & onderkant wat gerafeld (zoals meer voorkomt met I), II-IV: zeer goede Exx. 

           € 450,- 

Van Vliet 1-4; Braches Doc. 1330. 

Oplage (van elk der 4): 3000 Exx; binnen deze banden (ook bij dezelfde titel) verschillende 

tinten grijs van het linnen; met dit ontwerp ook verschenen met papieren omslagen in 8 

Banden. 

Van delen II t/m IV van deze Eerste druk zijn zelfs banden uit de oorlogsjaren bekend: elk 

verschillende kleuren karton met belettering in schreefloze letters. 
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4. Eline Vere.  

Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon  1889; 1ste druk; 3 delen in 3 banden; rood linnen met 

decoratie in zwart en goud, belettering in goud; plakkertjes van ruggen toch zichtbaar 

verwijderd, ruggen niet onberispelijk, maar platten zeer fris; zeer goed Ex. van de 

oorspronkelijke uitgeversband.       € 2250,- 

Van Vliet 2 a-c. 

Oplage is onbekend; de ingenaaide Exx. zijn eerder op de markt gebracht, zoals overigens ook 

bij andere titels heel vaak voorkomt. 

 

5. Extaze, Een Boek van Geluk.  

Amsterdam, L.J. Veen [1892]; 2de druk; wit linnen met decoratie, monogram en belettering in 

goud [Bandontwerp: R.N. Roland Holst]; nieuwe voorste schutbladen: opnieuw in de band 

gezet, en de versiering vervaagd, rug verkleurd, platten echter fraai en fris, slechts iets aan de 

randen verbruind.         € 175,- 

Van Vliet 2,3; Braches Doc. 1565: I.  

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 Exx.’ 

Later, in 1908, wordt dit bandontwerp in aangepaste vorm voor de eerste band van Aan de 

Weg der Vreugde, eveneens door Couperus, gebruikt. 

 

6. God en Goden.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1903]; 1ste druk; wit linnen met decoratie in groen en zwart,  

belettering in zwart; Band [&=omslag]ontwerp: J.T[oorop]; rug niet helemaal onberispelijk, 

maar verder zeer goed Ex.        € 145,- 

Van Vliet 1; Braches Doc. 1965 – zie verder p. 800 & 801. 

Oplage: 3000 Exx. 

God en Goden komt ook in de latere Poortjesband en de Gordijntjesband - alsmede in de 

Oorlogsband voor. 
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7. God en Goden.  
 Amsterdam, L.J. Veen [1903]; 1ste druk; beige papieren omslag met decoratie in blauwgroen 

en oranje en belettering in blauwgroen; Omslag [&=band]ontwerp: J.T[oorop]; rug iets 

ingescheurd, maar opvallend gaaf.       € 350,- 

Van Vliet 2; Braches Doc. 1965. 

Zie verder hierboven. 

 

8. Herakles, Roman in twee Deelen.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1913]; 1ste druk; in 2 Banden; grijs papieren omslag(en) met 

decoratie en belettering in donkerblauw; Omslag [&=band]ontwerp: R.N. R[oland] H[olst = 

aangepaste band Majesteit]. 

Ex. op het dikkere = opdikkend papier met Herackles (2x) op het (de) omslag(en); ruggen 

verbruind, wat beschadigd en met Japans papier overgeplakt, toch een zeer goed Ex. (cq. 

Exx.) van de ingenaaide uitgave. 

De echte eerste druk in het eerste omslag.      € 550,- 

Van Vliet 3. 

Oplage: ‘totale oplage waarschijnlijk 1650 Exx.’ waarvan ‘750 Exx. op het dikke papier, 

waarvan 600 Exx. ingenaaid’ [waarvan later waarschijnlijk een aantal alsnog in latere band 

gebonden] [i.e. roman]. 

 

9. Herakles, Roman in twee Deelen.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1913]; 1ste druk; Halflinnen: middenblauwe linnen rug, platten met 

lichtblauw gehamerd papier overtrokken met decoratie in grijs en belettering in donkerblauw.

           € 75,- 
Van Vliet p. 349 Goedkoope uitgaven: Oorlogsband (zgn. Behangband) Nr.39. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1650 Exx.’ waarvan 750 Exx. op dik [i.e. roman] papier en 

waarschijnlijk 900 Exx. op een dunnere papiersoort’. 

Ex. op het dunnere papiersoort, maar toch met de oorspronkelijke eerste versie van de 

titelpagina. 
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10. Herakles.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1913]; 1ste druk [in Titeluitgave]; grijs linnen met belijning en 

belettering in donkerblauw.        € 165,- 

Van Vliet 5. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1650 Exx.’ waarvan 750 Exx. op dik [i.e. roman] papier en 

waarschijnlijk 900 Exx. op een dunnere papiersoort’. 

Ex. op het dunnere papiersoort met de nieuwe titelpagina, waarop Roman in twee Deelen 

verviel, ingeplakt.           

 

11. Hooge Troeven. 

Amsterdam, L.J. Veen  [1896]; 1ste druk; crème linnen met decoratie en belettering in bruin; 

Band[&=omslag]ontwerp: H.P. B[erlage]; rug iets verkleurd, verder zeer goed. € 45,- 

Van Vliet 1; Braches Doc. 157: 1, zie verder p.66 & 67. 

Oplage: 3000 Exx. 

 

12. Hooge Troeven. 

Amsterdam, L.J. Veen [1896]; 1ste druk; crème papieren omslag met decoratie en belettering 

in bruin. Omslag [&=band]ontwerp: H.P. B[erlage]; omslag iets verkleurd, wat roest, maar 

gaaf!           € 175,- 

Van Vliets 2; Braches 157: 2 

Zie verder hierboven. 

 

13. Majesteit.  

Amsterdam, L.J. Veen [1893]; 1ste druk; groen gemêleerd linnen met decoratie en belettering 

in lichtbruin; Band[&= omslag]ontwerp R.N.R.[oland] H[olst]; bruine schutbladen; rug licht 

ingedeukt, voor- & achterplat bijzonder gaaf & fris.    € 160,- 

Van Vliet 1; Braches Doc. 1560: 5 en p. 636-638. 

Oplage: 3000 Exx. 

Het groenige linnen kan ook meer blauwig getint zijn. Hiernaast komen ingenaaide Exx. voor  

die, zoals met alle exx. in papieren omslagen van rond een eeuw oud, uitermate schaars zijn. 
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14. Majesteit.  

Amsterdam, L.J. Veen [1895]; 2de druk; blauw buckram met belettering in rood. 

Van Vliet 9.          € 28,- 

Oplage: ‘waarschijnlijk 2500 Exx.’ 

Deze 2de druk komt, naast deze, in een paar sterk van elkaar verschillende banden voor, n.l. 

die van de 1ste druk, een in perkamentkleurig linnen, en in een lichtgrijs papieren omslag. 

 

15. Majesteit.  

Amsterdam, L.J. Veen [1895]; 2de druk; groen gemêleerd linnen met decoratie en belettering 

in donkergroen. Bandontwerp R.N. R[oland] H[olst= 1ste druk].   € 40,- 

Van Vliet 8. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 2500 Exx.’ 

Deze 2de druk komt, naast deze, in een paar sterk van elkaar verschillende banden voor, n.l. 

die van de 1ste druk, een in perkamentkleurig linnen, in een lichtgrijs papieren omslag en in 

blauw buckram, zie hierboven. 

 

16. Majesteit.  

Amsterdam, L.J. Veen [1911]; 5de [=4de] druk; okerkleurig linnen met decoratie in 

donkergeel en donkergroen,  belettering in donkergroen. [Bandontwerp: B.W. Wierink]: 

Maskerband.          € 25,- 

Van Vliet 16. 

Oplage 3000 Exx. 

Deze 5de, die feitelijk de 4de is – omdat Veen Exx. van de 3de druk, waaraan 17 platen van 

W.F.L.A. Vaarzon Morel zijn toegevoegd, als zijn 4de druk beschouwde, komt ook voor in de 

band door R.N. Roland Holst van de eerste druk (waarvan wij in onze collectie ook nog een 

Ex. met de platen van Vaarzon Morel hadden, terwijl dat volgens van Vliet normaliter niet het 

geval is) en in de Gordijntjesband. 

 

17. Metamorfoze.  
Met een Portret van H.J. Haverman. Amsterdam, L.J. Veen [1897]; 1ste druk; wit linnen met 

decoratie en belettering in zwart [Band- &=omslagontwerp: J. Toorop]; zeer goed exemplaar. 

           € 275,- 

Van Vliet 1; Braches Doc. 1937. 

Oplage: 3500 Exx. 

Hetzelfde ontwerp is voor de ingenaaide Exx. gebruikt, de Exx. in linnen kunnen echter ook 

in donker roodbruin zijn uitgevoerd, hiernaast komen Exx. van deze eerste druk in variaties 

van de ‘Werkenband’ voor, in de ‘Maskerband’ en  in de band die Theo Neuhuys voor De 

Boeken der kleine Zielen ontworpen heeft. 

 

18. Nippon.  

’s-Gravenhage, H.P. Leopold’s Uitgevers-Mij MCMXXV (1925); 1ste druk; Ills; rood linnen 

met decoratie op diep donkerblauw (verdiept) fond aangebracht in uitgespaard rood en idem 

donkerblauw en goud,  belettering in goud en belijning in blinddruk. 

Band[&=omslag]ontwerp T[jipke] V[isser]; rug verschoten (als vrijwel altijd). € 45,- 

Van Vliet 1.            

Oplage 2100 Exx.        
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19. De Ongelukkige.  

Amsterdam, Van Holkema & Warendorf  [1915]; 1ste druk; okergeel linnen met klein vignet, 

sierranden en belettering in goud.       € 25,- 

Van Vliet 1. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1500 Exx.’ 

Hiernaast komen Exx. gebonden in hetzelfde linnen met hetzelfde ontwerp, maar met 

decoratie en belettering uitgevoerd in donkerblauw voor, waarschijnlijk wat later en niet in 

Van Vliet, verder in wit linnen in allerlei variaties van wel en niet afgesneden, wel en niet in 

de Daalders-Editie en idem ingenaaid, waarbij flap- en teksten achterop kunnen verschillen, 

dit laatste niet bij Van Vliet, maar wel in mijn beschrijving uit 2007 van onze Couperus 

collectie: In memoriam mijn broer Max. 

 

20. Oostwaarts.  

’s-Gravenhage, H.P. Leopold MCMXXIV (1924); 1ste druk; Ills; rood buckram met decoratie 

op diep donkerblauw fond (verdiept), in uitgespaard rood, idem donkerblauw en goud,  

belettering in goud. [Band(&= omslag)ontwerp: Tjipke Visser]; niet verschoten Ex!; 

roestvlekken.          € 145,- 

Van Vliet 1 

 

21. Van en over Mijzelf en Anderen [: Eerste Bundel].  

Amsterdam, L.J. Veen Uitgever [1910]; 1ste druk; lichtgroen papieren omslag met decoratie 

in geel en donkergroen en belettering in donkergroen; Omslag[&= band]ontwerp: W.J. 

T[aanman, dit ontwerp voor alle komende delen uit deze serie gebruikt].  € 125,- 

Van Vliet 3. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 Exx.’ 

Hiernaast komen Exx. voor in verschillende tinten blauw linnen, in donkergroen linnen met 

dit bandontwerp, Exx. in de latere ‘Standaardband’ en in de nog latere halflinnen band: wit 

linnen rug met grijsblauw papier overtrokken platten, welke ik – in navolging van mijn 

collega André Swertz – Restband noem en die niet in Van Vliet voorkomt. 

 

22. Van en over Mijzelf en Anderen [: Eerste Bundel].  

Amsterdam, L.J. Veen Uitgever [1910]; 1ste druk; geel linnen met decoratie en belettering en 

(één) sterretje in zwart [zgn. ‘Standaard’band = 2de band van Van Oude Menschen]; 

roestvlekken.          € 45,- 

Van Vliet 5. 

(Totale) oplage: ‘waarschijnlijk 1250 Exx.’ 

 

23. Van en over Mijzelf en Anderen: Vierde Bundel.  
Amsterdam, L.J. Veen, Uitgever [1917]; 1ste druk; blauw linnen met decoratie en belettering 

in donkergeel en donkerblauw. Band [&= omslag]ontwerp: W.J. T[aanman, gelijk aan de 

andere delen in deze serie]; roestvlekken.      € 85,- 

Van Vliet 15.            

Oplage: 600 Exx; Eerste band. 

Hiernaast komen ingenaaide Exx. voor en Exx. in de gele zgn. Standaard band, waarvan een 

Ex. in deze aflevering van onze Couperus collectie wordt aangeboden. 
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24. Van en over Mijzelf en Anderen: Vierde Bundel.  

Amsterdam, L.J. Veen, Uitgever [1917]; 1ste druk; geel linnen met decoratie en belettering in 

zwart [zgn. ‘Standaard’band = 2de band van Van Oude Menschen]; roestvlekken. 

           € 55,- 
Van Vliet: Goedkope uitgaven p. 345: no. 7. 

(Totale) oplage 600 Exx. 

 

25. Van Oude Menschen, de Dingen, die voorbijgaan ….  

Amsterdam, L.J. Veen [1906]; 1ste druk; geel linnen met decoratie en belettering in zwart [de 

zgn. ‘Standaardband’].        € 175,- 

Van Vliet 4.           

Oplage 2500 Exx. 

In deze tweede band, te dateren na 1914, werden verreweg de meeste Exx. gebonden. De 

eerste band, door Chris Lebeau, die ook volgens mij meer in ingenaaide vorm (dan 2 banden) 

dan in linnen voorkomt, is schaars te noemen. De Standaardband kent ook Exx. met een 

dertiger jaren stofomslag door H.v.d. Linde, welk stofomslag ook de in 1936 in de handel 

gebrachte zwaar afgesneden, in modern effen rood linnen met belettering in goud gebonden 

Exx. siert. Deze laatste linnen versie niet bij Van Vliet – wel de allerlaatste (4de dus) in de 

Oorlogsband, die Van Vliet Behangband noemt, welke echter met behang niets te maken 

heeft. 

 

26. De Verzoeking van den H. Antonius, naar Gustave Flaubert, Fragmenten door.  

Amsterdam, L.J. Veen [1896]; 1ste druk; groenig gemêleerd linnen met belettering in zwart. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 500 Exx.’ 

Niet in Van Vliet. Deze beeldt een Ex. met een niet geheel identieke belettering (gelijk qua 

tekst – niet qua spatiëring) af.       € 175,- 

Er zijn naast ingenaaide Exx., ook Exx. in de latere Werkenband bekend.  
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27. Wereldvrede.  
Amsterdam, L.J. Veen [1895]; 1ste druk; wit linnen met decoratie en belettering in zwart. 

Band [-&= omslag]ontwerp:H.P.B[erlage] Nz.     € 45,- 

Van Vliet 1; Braches Doc. 154: 2. 

Oplage ‘waarschijnlijk 5000 Exx.’. 

Ook van deze 1ste druk komen Exx. voor in de latere Werken- en Standaardband, benevens 

de band van Roland Holst van Majesteit, 1ste druk. 

 

28. Wereldvrede.  
Amsterdam, L.J. Veen [1895]; 1ste druk; lichtrood getint, gemêleerd linnen met decoratie en 

belettering in donkerrood. Bandontwerp: R.N. R[oland] H[olst, aangepast bandontwerp van 

Majesteit, 1893, 1ste druk]. Rug wat verkleurd, maar verder fris en stevig in de band zittend 

exemplaar.          € 45,- 

Van Vliet 3. 

zie verder exemplaar hiervoor. 

 

 

In onze Couperus-catalogus van 1963 wordt voor het eerst melding gemaakt van 

verschillende banden voor een en dezelfde titel in een en dezelfde druk. 

De Couperus-collectie, naar aanleiding hiervan door ons in meer dan 40 jaar opgebouwd, is 

nu te bezichtigen op www.couperus-collectie.nl van Ruud Veen, kleinzoon van de uitgever, 

die deze collectie verder, ook met vertalingen, aanvult. 
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De Elsschot-collectie, die wij uit dezelfde principes opgebouwd hebben, is beschreven in onze 

gezamenlijk met het Elsschot Genootschap uitgegeven publicatie Willem Elsschot in Boek en 

Band, Een eerste Inventarisatie van Bandvarianten, die 64 pagina’s telt op A 4-formaat 

waarvan 21 pagina’s illustraties, waarop men deze varianten afgebeeld kan bewonderen, bij 

ons te bestellen voor €12,50, incl. porto (Nederland: ING 388 801) of € 16,- (Europa IBAN 

L59INGB0000388801 BIC INGBNL2A). 

 

De collectie zelf is, ondanks de grote belangstelling voor deze publicatie, tot onze verbazing 

nog altijd niet verkocht, terwijl deze toch de basis hiervan vormt en de prijs slechts de helft 

van de prijs bedraagt waarvoor de Couperus-collectie verkocht werd. 

Kunst is de ziel van een volk! 

 


